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1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása

Az anyag vagy a készítmény azonosítása

Csiszolokorongok Meret

Az anyag/készítmény felhasználása

Csiszolószer

Társaság/vállalkozás azonosítása

BOHLE AGTársaság :

Dieselstr. 10Cím :

D-42781 HaanVáros :

Telefon : 02129 5568-0 Telefax : 02129 5568 282

info@bohle.dee-mail :

chemische EntwicklungFelvilágosítást ad :

2. A veszélyek azonosítása

Osztályozás

A 2001/58/EK irányelv alapján nem tartalmaz veszélyes összetevőket.

3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ

Kémiai jellemzés  ( Készítmény )
Szintetikus gyantá(k) és töltőanyag(ok).

További információ

A 2001/58/EK irányelv alapján nem tartalmaz veszélyes összetevőket.

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

Nincs szükség különleges elsősegély intézkedésekre.

Általános tanács

5. Tűzvédelmi intézkedések

A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

A megfelelő tűzoltó készülék

6. Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén

Nincs szükség különleges környezeti óvintézkedésekre.

További információ

7. Kezelés és tárolás

Kezelés

A port el kell távolítani közvetlenül a képződés helyén.

Biztonságos kezelési útmutatás

Nincs szükség különleges műszaki védőintézkedésekre.

Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez

Tárolás

Száraz helyen kell tartani. Hőtől távol kell tartani.

Technikai rendszabályok/Tárolási feltételek
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8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Expozíciós határértékek

Expozíció ellenőrzések

A munkahelyi expozíciós határ túllépése és/vagy a termék kiömlése (por) esetén a jelzett 

légzésvédelmet kell alkalmazni.

Foglalkozási expozíció ellenőrzése

Ahol a teljes porkoncentráció nagyobb mint 10 mg/m3 , porbiztos álarc használata javasolt.

Légutak védelme

az EN166-nak megfelelő biztonsági szemüveg oldalvédővel

Szemvédelem

Fülvédelem

Bőrvédelem

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Általános információk

barna

szilárdFizikai állapotát :

Szín :

szagtalanSzag :

Fontos egészségügyi, biztonsági és környezeti információk

Módszer

Állapotváltozások

nem használhatóGyulladáspont :

Vízben való oldhatóság : oldhatatlan

10. Stabilitás és reakcióképesség

Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.
További információ

11. Toxikológiai információk

Ennek a terméknek nincs ismert károsító hatása az emberi egészségre.

Egyéb információ vizsgálatok

12. Ökológiai információk

Ennek a terméknek nincs ismert ökotoxikológiai hatása.

További információ

13. Artalmatlanítási szempontok

Hulladékelhelyezési megfontolások

A helyi és nemzeti szabályozásnak megfelelően.

14. Szállítási információk

Az ADR/RID ADNR, IMDG kód, ICAO/IATA-DGR szerint nem veszélyes áru

További információ

15. Szabályozási információk
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Címkézés

Az EC direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények alapján a terméket mint cikket nem kell 

címkézni.

További tanácsok

Nemzeti előírások

16. Egyéb információk

Az adatok ismereteink mai állására támaszkodnak, viszont nem jelentik bizonyos terméktulajdonságok 

garanciáját és nem alapoznak meg szerzodéses jogviszonyt. Az érvényes törvényeket és eloírásokat 

termékeink felhasználóinak saját felelosségükre kell betartaniuk.

További információk

(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)
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